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ه�دف :ارتق��ای امنیت اجتماعی و راهکارهای آن به ش��کل
خاص در س��کونتگاههای غیررس��می هدف این تحقیق اس��ت.
ب��ر این اس��اس به دنبال شناس��ایی کامل س��اختارهای فرهنگی،
اجتماع��ی ،اقتص��ادی و کالبدی در این مناطق هس��تیم تا از این
طریق به چگونگی امنیت اجتماعی در این سکونتگاههای شهری
پی ببریم.
روش :روش پی��ش برنده اصلی در ای��ن تحقیق روش کیفی اس��ت .در این تحقیق از
ابزارهای روش��ی متنوعی همچون مطالعه اس��نادی و کتابخانهای ،مشاهده میدان تحقیق،
مصاحبه انفرادی و از همه مهمتر مصاحبههای گروهی بهره گرفتهش��ده اس��ت 9 .گروه
تحقیق ناهمگون با  10-8نفر از س��اکنان سکونتگاه دولتآباد کرمانشاه تشکیل شد که با
این  9گروه تحقیق به اشباع نظری رسید.
یافتهها :بیانگر آن اس��ت که سکونتگاه مذکور در دهههای قبل (منظور قبل از دهه 80
است که طرح توانمندسازی اجرا شد) در حوزههای مختلف اقتصادی ،فضایی -کالبدی،
اجتماعی و فرهنگی (عوامل بنیادی) دارای نارس��اییها و کمبودهایی بوده اس��ت که بر
روی ش��اخصهای امنیت اجتماعی آثار منفی داش��ته اس��ت .تغییر در این عوامل بنیادی
تحت تحوالت صورت گرفته ناشی از توانمندسازی در این منطقه دارای اثرات مثبتی بر
روی متغیرهای امنیتی بوده است.
بحث و نتیجهگیری :توانمندسازی همه جانبه در سکونتگاههای غیررسمی با اصالح
کژکارکردهای منتج از ش��رایط حاکم بر این س��کونتگاهها مرتبط اس��ت .توانمندسازی
در ای��ن مناطق تأثیر خطی و جمع ش��ونده بر روی ش��اخصهای امنی��ت اجتماعی ندارد
بلکه دارای تأثیر همافزاینده و مارپیچی مثبت اس��ت .توانمندس��ازی کلید گمشده امنیت
اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی است.
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Abstract
Objective: The objective of this research is Improving social security
and its solutions particularly in Informal Settlements. Accordingly, we
are seeking to understand All structures of cultural, social, economic
and spatial in this area, until In this way, we find Achilles heel of social
security in urban settlements.
Method: Case study in this research is Dawlatabbad informal settlement in Kermanshah that empowerment project Has been implemented.
The method used in this study is a qualitative research. In this way,
a variety of research tools such as library and archival research, field
observation, interview and more importantly group interview have been
used. 9 research groups with 8-10 uneven settlements of Dawlatabbad
Kermanshah residents formed a research group and with nine group we
are reached theoretical saturation. Building bridges between these factors and Evolution
Findings: Dawlatabbad informal settlement has shortcomings in
spheres of economy, environment, spatial and social that have impact on
Social Security. (Before 80 decades that empowerment design has not
performed). Building bridges between these factors and changes have
taken place as empowerment have significant effects on social security
variables.
Conclusion: Total empowerments in informal settlement related with
societal security malfunction. Empowerment in this region hasn’t liner
and cumulative impact but has positive spiral and synergic impact. Empowerment is lost key of societal security in informal settlement.
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ش��هرهای ایران و به ویژه کالنشهرها مملو از ناامنی است که حاصل
دسترس��ی پذیری متفاوت به منابع و امکانات شهری و رفاهی است .در
مناطق حاشیه نشین شهری به دلیل حاکمیت شرایط فرهنگی برزخ گونه
بین فرهنگ روستایی -شهری و نبود وسایل و شرایط پایهای جهت نیل
به اهداف و طرد شدن ساکنین آنها از بسیاری از حوزههای شهروندی،
بحران ناامنی اجتماعی بیشتر محسوس است .مناطق حاشیهنشین شهری از
جمله مستعدترین مکانهای شهری برای بروز ناامنی اجتماعی است .آنچه
در این بین اهمیت دارد این اس��ت که همواره نوعی پیشداوری و نگاه
پوزیتویستی در مواجه با مسئله ناامنی اجتماعی در این مناطق بر مسئولین
شهری و دستگاههای امنیتی و انتظامی غالب بوده است و همین امر زمینه
را برای اتخاذ سیاس��تها و رویکردهای بسیار عقیم در این سکونتگاهها
فراه��م کرده که به عنوان نمونه میتوان به تخریب منطقه خاک س��فید
تهران و یا محله چمن در کرمانشاه اشاره نمود .اتخاذ رویکردهای سفت
و س��ختی همچون جابجایی و تخلیه اجباری اثرات دراز مدت مثبتی بر
روی امنیت اجتماعی نخواهد داش��ت ،بلکه به دلیل حذف سرمایههای
اجتماعی و اقتصادی قبلی که در این مناطق وجود داش��ته است ،به ناامن
ش��دن بیشتر جامعه دامن خواهد زد .حل مسئله ناامنی در سکونتگاههای
غیررس��می نیازمند تحلیل و شناس��ایی دقیق عوامل ناامن کننده در این
مناطق و سیاستگذاریهای ملی و محلی برای رفع آنها است .در کنار
سیاس��تهایی همچون تخریب و جابهجایی ،از ابتدای دهه  80رویکرد
توانمندسازی در قبال این سکونتگاهها اتخاذ شد که میتوان آن را نقطه
عطفی در سیاس��تگذاری و برنامه ریزیهای ش��هری و رفاهی در این
مناطق دانست .با توجه به توضیحات فوق اهمیت اقدامات توانمندسازی
در س��کونتگاههای غیررسمی بیشتر جلب توجه میکند .متمرکز شدن
بر روی مس��ائل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بهسازی کالبدی در این
سکونتگاهها ،پیامدهای اثربخشی بر روی امنیت اجتماعی در این مناطق
و حتی کل شهر دارد .چنین اقداماتی نوعی پیشگیری از مسئله و کاهش
هزینههای اقدامات پلیسی جهت برقراری امنیت اجتماعی میباشد .چشم
انداز آتی امنیت اجتماعی ،چشم اندازی مبتنی بر علت یابی خواهد بود
که در آن با بررس��ی علل جرم و ناامنی ،س��عی در حل ریشهای موضوع
امنیت در شهرها خواهد نمود.
مرور متون و رویکرد تحلیلی :این بخش خود به سه قسمت مجزا
تقس��یم میشود که هر قس��مت دربرگیرنده متغیرهای مورد نظر تحقیق
است .امنیت اجتماعی که متغیر پذیرنده یا وابسته تحقیق است ،در بخش
اول معرفی میش��ود .در قس��مت دوم بحث مختصری از توانمندسازی
(متغیر فعال یا مس��تقل) و وضعیت س��کونتگاههای غیررسمی پرداخته
میش��ود و درنهایت در قسمت آخر در سطح نظری این گزارهها به هم

مربوط میشوند.
امنیتاجتماعی:اصطالحامنیتاجتماعی
نخستین بار توس��ط باری بوزان به کار گرفته
شد و اساساً بر حول محور هویت و تهدیدات
هویتی میچرخید .ب��وزان معتقد بود که بقا و
دوام هر جامعه منوط به حفظ هویت آن جامعه
میباشد و هر عاملی که بتواند هویت اجتماعی
افراد را به چالش بکشد ،به عنوان تهدید امنیت
اجتماعی محسوب میش��ود .ارائه تعریفی از
خود بوزان در این مورد مفید به نظر میرس��د:
«امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی
زبان ،فرهنگ ،مذهب و هویت و عرف ملی با
شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است».
به اعتقاد بس��یاری از صاحبنظران از جمله
(کالهچیان )1384،امنیت اجتماعی محصول و
برساخته اجتماعی است .در رویکردهای نوین
از امنیت اجتماعی سخن به میان میآید و نشان
دهنده شکلگیری آن در بطن جامعه و روابط
ساختاری و غیرساختاری حاکم بر آن میباشد.
این یک تحول مفهومی از امنیت میباشد ،زیرا
سالها بر رویکردهای سفت و سخت در ایجاد
امنیت تأکید میشد و برقراری امنیت را صرفاً
حاصل فعالیتهای قهر آمیز پلیسی در سطح
جامعه میدانس��تند .جهت تفکیک دقیقتر و
ارائ��ه بحث منس��جمتر از امنیت اجتماعی در
راس��تای این کار تحقیقی به رویکردهایی که
درباره آن وجود دارد اشاره خواهیم کرد.
در م��ورد امنیت اجتماعی دو رهیافت کلی
وجود دارد ،رهیاف��ت هویت محور و قدرت
محور .رهیافت قدرت محور (رویکرد سلبی)
به ج��ای تأکید ب��ر هویت ،ب��ه صیانت مردم
در مقاب��ل تهدیدات زیان بخ��ش و مخاطره
نیفتادن حقوق انسانی توجه دارد ،این رهیافت
پوزیتیویستی اس��ت .بنابراین امنیت اجتماعی
شامل دو بخش است که در عین حال مکمل
یکدیگرند ،ولی از تقدم زمانی برخوردارند،
در واقع امنی��ت اجتماعی در وهل��ه اول باید
زندگ��ی اف��راد را تضمین نم��وده و خطراتی
ک��ه امکان زندگی اعضای ی��ک جامعه را به
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مخاطره میاندازد ،از میان ببرد و در وهله دوم
کم��ر به حفظ راه و روش زندگی آنها ببندد
(کالهچیان.)142:1384 ،
سکونتگاههایغیررسمیوتوانمندسازی
در آغاز قرن بيست و يكم ،از جمعيت بيش
از  6ميليارد نفري جه��ان ،بيش از  50در صد
در نواحي شهري زندگي میکنند كه عمدتاً
با تمركز در ش��هرهاي ميليوني همراه اس��ت.
از س��وي ديگ��ر آم��ار و ارقام از بدتر ش��دن
ش��رايط فقر در جهان حكايت دارد (هبيتات،
 .)36: 2003مرکز اس��کان بشر ملل متحد در
گزارشی تحت عنوان «چالش سکونتگاههای
غیررس��می» ،با اشاره به سکونت یک میلیارد
نفر در س��کونتگاههای غیررسمی جهان ،این
مح�لات را نم��ود فضایی و کالب��دی فقر و
نابرابری تمرکز یافته در شهرها دانست (همان:
 .)26همچنی��ن در گزارش س��ال  2008خود
بی��ان میدارد که بیش از یک س��وم جمعیت
ش��هری در کش��ورهای در حال توس��عه در
س��کونتگاه های غیررس��می به س��ر میبرند
(هبیت��ات.)2008 ،آماره��ا در ایران نیز نگران
کننده اس��ت ،به طوری که حدود  25درصد
از افراد ش��هری در چنین سکونتگاههایی که
بیانگ��ر بدترین نوع اس��کان اس��ت ،روزگار
میگذرانن��د (ایراندوس��ت و صرافی،1386 ،
 .)209با توجه به گستردگی حاشیه نشینی در
سطح جهان و نیز در ایران در ادامه به توصیف
و تبیین این پدیده و نیز تشریح نظریههای امیل
دورکیم ،راب��رت مرتن و ل��ی و همکارانش
درب��اره عوام��ل ش��کلدهنده حالته��ای
آنومی��ک و ناامن کننده به ویژه در این مناطق
میپردازیم .این گشایش نظری درباره امنیت
اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی ارتباط
وثیقی با طرحهای توانمندس��ازی و بهسازی
در ای��ن مناط��ق خواهد داش��ت ،ب��ه عبارت
دقیقتر ،توانمندس��ازی نسخه تجویزی امنیت
اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی است.
توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
بهسازی شهری از جمله چهار شاخص اصلی

در طرحهای توانمندسازی محسوب میشوند.
مفهوم توانمندی (قابلیت) اولین بار توسط پروفسور آمارتیا سن ()1985
برن��ده جایزه نوبل اقتصاد در س��ال  1988مطرح گردید .س��ن قابلیت یا
توانایی را به معنای آنچه که واقعاً مردم قادر به انجام دادن آن هستند تعبیر
میکند .بنابراین «چه بودن» و «چه کردن» انسانها اهمیت محوری ندارد،
آنچه اهمیت دارد توانائی بالقوه افراد است برای انتخاب متفاوت از آنچه
هستند و آنچه انجام میدهند .به عبارت بهتر وضعیت اجتماعی– اقتصادی
افراد باید محصول یک انتخاب باشد نه اجبار (محمودی و صمیمی فر،
 .)12: 1384توانمندس��ازي مفهومي اس��ت كه در بط��ن معنايي خود با
مفاهيم ديگري همچون خودياري ،مش��اركت ،داشتن حق حاكميت و
همکاریهای ش��بکهای عجين شده است .توانمندسازي فرآيندي است
ك��ه به باز توزیع منابع و قدرت جهت ياري رس��اندن به فقرا و آنها كه
از چرخههای پيشرفت بازماندهاند ،ياري میرساند .توانمندسازي با تغيير
ماهي��ت ذهني بي قدرتي در افرادي ك��ه از چرخههای حركت و تعالي
جاي ماندهاند ،چش��م انداز جديدي را در برابر آنها میگش��اید كه به
رشد شناخت و تأثيرگذاري آنها كمك مینماید (مالهاترا 5 ،2002 ،و
فارست 101 ،1999 ،و .)102
امنیت اجتماعی و سکونتگاههای غیررسمی :دورکیم از جمله
نظریه پردازانی است که در مورد حالتهای گذار از جوامع مکانیکی به
ارگانیکی و به هم ریختن نظم اجتماعی قبلی در این جوامع بحث نموده
است .آنچه که از گفتههای دورکیم به ویژه کتاب «تقسیم کار» برداشت
میشود ،از دست رفتن هنجارهای مشروعیت بخش گذشته در جوامع در
حال گذار و عدم جایگزینی آنها با هنجارهای جایگزین است .به عبارت
بهت��ر« ،فقدان کدهای اخالقی» تهدیدی ب��رای ثبات و امنیت اجتماعی
جوامع است (کوثری و نجاتی حسینی .)45:1388 ،رابرت مرتن در مورد
عوام��ل ناامن کننده جوامع نه به فقدان کدهای هنجار بخش در جوامع،
بلکه به «عدم تناس��ب هنجاری» اشاره مینماید (عدم تناسب هنجاری به
وضوح در سکونتگاههای غیررسمی قابل رؤیت است) .از نظر او آنومی
و بروز رفتارهای ناامن کننده جامعه وقتی است که هنجارهای اجتماعی
(هم��ان ابزارها در نظریه مرتن) برای دس��تیابی به اه��داف (ارزشها)
تشویق ش��ده توسط جامعه کارایی ندارند (همان .)43-41:مدل «سیستم
بلوکهای مرتب» لی و همکارانش نیز از جهت تبیین ناامنی اجتماعی و
به ویژه در سکونتگاههای فقیرنشین شهری نیز حائز اهمیت بسیاری است.
«سیستم بلوکهای مرتب» از سه بلوک تشکیل شده است که هر بلوک
نتیج��ه بلوک قبلی و اثرگذار بر بلوک بعدی اس��ت .بلوک اول «پایگاه
اجتماعی -اقتصادی» نامیده میش��ود و نشانگر محرومیت مطلق و نسبی
افراد و نیز ناس��ازگاری منزلتی آنها در این بلوک است .بلوک دوم «بی
ثباتی اجتماعی» اس��ت که با ناخشنودی ،بی اعتمادی و بدبینی مشخص
میشود .بلوک سوم نیز «واکنش سیستم» است که شکل گیری رفتارهای

کلید گمشده امنیت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی
آنومیک و ناامن ش��دن جامعه در همین بلوک قرار دارد که خود نتیجه
بلوکهای قبلی است (همان.)54-50:
نظریههای دورکیم ،مرتن و لی به دلیل توصیف دقیق از ش��رایط ناامن
کننده در جوامع به ویژه در مورد مناطق حاشیه نشین شهری ،کارایی زیادی
دارند .به این دلیل که حاشیه نشینان شهری از ابعاد مختلف زندگی یعنی
کالبدی (مسکن ناهنجار و فضاهای نامناسب شهری) ،خدمات اجتماعی
و فرهنگی (رفتار اجتماعی جدا از جامعه ش��هری) و اقتصادی (اشتغال و
درآمد) متمایز میش��وند .نبود وسایل کارکردی در جهت دستیابی به
اهداف زمینه را برای انتخاب وسایل غیر مشروع و غیرقانونی در میان این
افراد فراهم میکند و اتخاذ هر سیاستی برای پایهگذاری امنیت اجتماعی
در این س��کونتگاه ها بایس��تی برآورده کردن نیازهای پایهای و وسایل
کارکردی برای دستیابی به اهداف را در نظر داشته باشد.
حاشیه نشینی در بطن خود نوعی حاشیه نشینی اقتصادی به معنای اشتغال
در بخش غیررسمی و عدم جذب در نظام اقتصاد شهری را به دنبال دارد
(نقدی .)223: 1385 ،حاش��یه نش��ینی پدیدهای درهم تنیده و پیچیده از
مس��ائل اجتماعی است که ناکارآمدی اقتصادی بخش��ی از آن است و
صورتهای مخربتری همچون تنشه��ای هویتی -فرهنگی را در بر
میگیرد .همانطور که صدیق سروستانی ( )1376بیان میدارد« :حاشیه
نش��ین به دو نظام فرهنگی (روستایی و ش��هری) وابسته است و در عین
حال به هیچ یک تعلق و تمایل ندارد .در حاش��یه بودن به گسیختگی از
نظام ارزشی پیشین و احساس رهایی نسبی از یوغ کنترل اجتماعی منجر
میشود و نوعی عدم انسجام و همبستگی را به وجود میآورد که عالوه

بر افزایش استعداد و قابلیت رشد آسیبهای
اجتماعی ،س��بب اخت�لال در نظ��م و امنیت
عمومی میشود» (به نقل از نقدی.)228:1385،
عالوه بر شرايط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
اسکان غیررسمی را میتوان مشمول استبداد
فضا دانست ،زیرا در اسکان غیررسمی نه تنها
شرایط تاریخی و اجتماعی و اقتصادی ،بلکه
شرایط موجود جغرافیایی یا فضا مانع دستیابی
ساکنان به حقوق اجتماعی ،فعالیتهای متنوع
اقتصادی ،تحصیالت مناسب و غیره میشود
(اطهاری .)27 :1381،در مجموع میتوان بیان
کرد ک��ه حیات حاشیهنش��ینان در حوزههای
گوناگ��ون اجتماعی ،اقتص��ادی ،فرهنگی و
فضایی آمیخته با ناکارآمدی اس��ت که زمینه
را ب��رای ش��کلگیری رفتاره��ای نابهنجار و
ناامن ش��دن جامعه فراهم میکن��د .خروج از
چرخههای فقر فرهنگی ،فق��ر اقتصادی ،فقر
اجتماع��ی و فقر فضایی به یک راهکار جامع
و مش��ارکتی نیازمند است .حرکت تدریجی
برای خ��روج از چرخههای مذکور ،بر امنیت
اجتماعی که محصول همین چرخهها اس��ت،
تأثیرات قابل توجهی خواهد گذاشت.
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روش
روش تلفيقي با اولويت و محوريت روش كيفي در اين تحقيق مورد استفاده قرار میگیرد .تحقيق كمي و كيفي در اينجا
به منظور بدست آوردن تصوير کلیتر از موضوع مورد مطالعه با يكديگر تلفيق میشود .در زمينه چگونگي تلفيق اين دو
شيوهﻫﺪف
ﻣﺴﺎﺣﺖبهﻣﺤﻼت
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و
اتخاذ
نزديك
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎيبسيار
ﺟﺪولتركيبي،
روش ،حالت دوم از چهار الگوي روش شناختي مايلز و هوبرمن در مورد روشهای
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻼت داراي
مصاحبه ﺳﻬﻢ از
پيش ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
شده براي انجام پژوهش در اين تحقيق میباشد .در اين حالت مشاهدات مستمر ميداني و انجام ﺗﺮاﮐﻢ
اوليه،ﮐﻞزمينه
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺎرف )درﺻﺪ(
ﺮ
ﻏﯿ
اﺳﮑﺎن
ﻫﮑﺘﺎر(
در
را برای موجهای پيمايش كمي فراهم میکند .در اين تحقيق اين موجها از طريق روش پیمایشی و)ﻧﻔﺮاستفاده از دو ابزار مهم
29/2
441/5
57173
ﺷﺎﻃ
تحقيق در اصل متكي
129/5پيشبرد
كار اصلي و
آﺑﺎدشود.
استفادهﺮمی
در پیمایش یعنی مصاحبههای انفرادی و پرسش��نامه ساختمند
16/9
465/5
70/83
32976
ﮐﻮﻟﯽ آﺑﺎد
به روش كيفي اس��ت كه موجهای روش كمي تنها به غناي آن كمك میکند و نه اينكه كار كمي مس��تقلي مطرح باشد
22/5
39105
112/76
44095
دوﻟﺖ آﺑﺎد
(فليك .)40:1387،در پرسشنامه بیشتر از همه بر روی تغییرات در شاخصهای امنیت اجتماعی و عوامل کلی اثرگذار بر
31/4
507/9
121005
61455
ﺟﻌﻔﺮ آﺑﺎد
هویت،
امنیت
مالی،
امنیت
جانی،
امنیت
یعنی
اجتماعی
آن تأکید میشود .در اینجا بر روی مهمترین شاخصهای امنیت
100
450/8
434/09
195699
ﮐﻞ
امنیت ناموسی تاکید شده است.
ﻣﻨﺒﻊ :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺸﻮر1385 ،
ابزارپژوهش :ابزار پیش��برد روش کیفی ،مصاحبه گروهی اس��ت و جامعه آماری کلیه افراد باالی  24س��ال است که
ﻣﻮج3
ﻣﻮج2
ﻣﻮج1
قب��ل از س��ال  1384تاکن��ون در منطق��ه دولتآباد س��اکن ﮐﻤﯽ
بودهان��د .مصاحبهها حول مح��ور روند تغیی��رات در چهار
حوزه توانمندسازی یعنی توانمند شدن اقتصادی ،اجتماعی ،ﮐﯿﻔﯽ
فرهنگی و بهس��ازی کالبدی و نیز تغییرات در شاخصهای

فاتح توانگر و همکاران
امنیت اجتماعی در طی  7-6س��ال گذش��ته
که طرح توانمندسازی در این منطقه شروع
شده است ،خواهد چرخید .تعداد نمونههای
تحقيقي هشت گروه است و تعداد افراد هر
گروه متغير بين ش��ش تا نه نفر و متناسب با
شرايط و امكانات براي امكان انجام مصاحبه

میباش��د .دامنه نمونه گيري در روشهای كيفي تا حدي است كه به
اش��باع نظري برس��يم و اش��باع نظري در اينجا به اين معنا است كه بر
اثر مصاحبههای گروه��ي و انفرادي متعدد در م��ورد موضوع اصلي
پژوهش و فرضیههای تدوين ش��ده اطالعات ديگري حاصل نش��ود
(فليك .)139:1387 ،متغیر مس��تقل در این تحقیق ،توانمندس��ازی در
سکونتگاههای غیررسمی است و متغیر وابسته ،امنیت اجتماعی میباشد.

ﮐﻤﯽ
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یافته ها
با توجه به انتخاب روشهای ترکیبی برای انجام این تحقیق ،یافتههای حاصل ش��ده نیز به صورت تلفیقی ارائه میش��ود.
بخشی از یافتهها بر اساس مطالعات اسنادی و گردآوری دادههای کتابخانهای و مصاحبه با مسئولین دبیرخانه توانمندسازی
است و قسمت مهمتر آن به کارهای میدانی در سکونتگاه دولتآباد مربوط میشود .جهت نظم دهی منطقی به دستاوردهای
تحقیق ،روند تغییرات توانمندسازی در چهار حوزه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بهسازی کالبدی -فضایی و روند تغییرات
در امنیت اجتماعی در چهار شاخص امنیت جانی ،امنیت مالی ،امنیت ناموسی و امنیت هویت بررسی میشود .در دستهبندی
موضوعی زیر ،سعی شده به ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته بر اساس فرضیههای مطرح شده در این تحقیق پاسخ داده شود.
س�کونتگاههای غیررس�می کرمانشاه و تش�ریح پروژه توانمندسازی :در کرمانش��اه  13سکونتگاه غیررسمی
شناس��ایی شده است که عبارتند از :صادقیه ،جعفرآباد ،شاطرآباد ،چقاگالن ،نوکان ،چقاکبود ،باغ ابریشم ،حکمت آباد،
آناهیتا (شهید باهنر) ،دولت آباد ،وکیل آباد (کولی آباد) ،چمن و درهدراز .سکونتگاههای غیررسمی کرمانشاه به سه شکل
متفاوت گس��ترش یافتهاند؛ سکونتگاههایی مانند دولت آباد ،جعفرآباد ،کولی آباد و زورآباد از قبل وجود نداشتهاند .نوع
دوم ،روستاهای واقع در محدوده شهر ،به ویژه در مبادی شهر بودند که به تدریج تبدیل به نواحی مهاجرنشین شدند؛ نوکان
در ورودی ش��مال غربی ش��هر از محور بیستون ،چقاکبود در محور سنندج و چقاگالن در شرق شهر از جمله این روستاها
میباش��ند .نوع دیگر این سکونتگاهها ،بافتهای فرس��وده مرکز شهر میباشد که به دلیل ارزانی زمین و ساختمان ،مقصد
مناس��بی برای مهاجران بوده و بافتهای متداخلی با ساکنان قبلی این مناطق به وجود آورده است (مطالعات توانمندسازی
و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهر کرمانشاه 13.)7:1383،سکونتگاه مذکور در سال  1382بیش از  270هزار نفر
یعنی حدود  36در صد از جمعیت کرمانشاه را تشکیل میدهند و مساحت کلی این سکونتگاهها  739هکتار میباشد80 .
درصد از س��کونتگاههای غیررس��می در کرمانشاه در داخل محدوده ش��هرها قرار دارند .آخرین آمار که توسط دبیرخانه
توانمندسازی کشور در سال  1388منتشر شده است ،حکایت از آن دارد که جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی
کرمانش��اه به رقم  39در صد هم رس��یده است که نش��ان دهنده وضعیت بحرانی س��کونتگاههای غیررسمی در کرمانشاه
میباشد .شهر کرمانش��اه دومین شهر کشور بعد از سنندج (سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کشور )1384 ،از
حیث درصد جمعیت س��اکن در سکونتگاه های غیررسمی میباش��د و در شروع مطالعات اولیه سکونتگاههای غیررسمی
در ایران به عنوان یکی از ش��هرهای پیلوت جهت اجراي طرحهای توانمندس��ازي برگزيده شد .از میان  13سکونتگاه نام
برده شده در کرمانشاه ،چهار سکونتگاه جعفرآباد،
ﺟﺪول وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻼت ﻫﺪف
شاطرآباد ،دولت آباد و کولی آباد که بزرگترین
ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻼت داراي
س��کونتگاههای غیررسمی کرمانش��اه نيز میباشند
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ
اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف )درﺻﺪ(
)ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر(
جهت انجام پروژههای توانمندسازي انتخاب شدند.
29/2
441/5
129/5
57173
ﺷﺎﻃﺮ آﺑﺎد
همانط��ور ك��ه در اين جدول مش��خص اس��ت
16/9
465/5
70/83
32976
ﮐﻮﻟﯽ آﺑﺎد
22/5
39105
112/76
44095
ميزان تراكم ناخالص در دولتآباد كمتر از س��اير دوﻟﺖ آﺑﺎد
سكونتگاههاي هدف ميباشد و اين خود حكايت
31/4
507/9
121005
61455
ﺟﻌﻔﺮ آﺑﺎد
از وضعيت بهتر تراكم��ي در دولتآباد دارد .چند
100
450/8
434/09
195699
ﮐﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺸﻮر1385 ،
دلیل مش��خص برای انتخاب این سکونتگاه وجود
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دارد:
 .1اج��رای ط��رح توانمندس��ازی در 4
س��کونتگاه از میان  13س��کونتگا ه غیرسمی
کرمانشاه که دولت آباد یکی از آنهاست.
 .2تن��وع قابل مالحظه جمعیت��ی و قومی و
مذهبی در این سکونتگاه که تا حدی امکان
کنترل متغیرهای مداخلهگ��ر را برای محقق
فراهم آورده اس��ت (الزم به ذکر است که 3
س��کونتگاه دیگر از این لحاظ قابل مقایسه با
دولت آباد نیستند).
 .3آشنایی محقق با چند فرد صاحب نفوذ و
کلیدی (توجه به این نکته ضروری اس��ت که
انجام تحقیق بدون چنین افرادی در این مناطق
کاری خطرناک و تا حدی غیرممکن است).
مطالع��ات اولیه این س��کونتگاهها توس��ط
مهندسین مش��اور تدبیرش��هر در سال 1383
ب��ه اتم��ام رس��ید و در س��ال  1384پ��روژه
توانمندس��ازی در این چه��ار منطقه وارد فاز
اجرایی شد .در این راستا پروژههای مختلف
کالب��دی ،اجتماع��ی ،اقتص��ادی و مدیریتی
مورد توجه قرار گرفت که ارتقای خدمات و
زیرساختهای محالت و نیز مشخص کردن
مالکی��ت زمین و س��اختمان ،پروژههایی در
ارتباط با ساماندهی نهادهای اجتماعی ،ایجاد
و تقویت شوراها و NGOها پیشنهاد گردید.
در حوزه اقتصاد ،پروژههایی در قالب تشکیل
تعاونیه��ای تولی��د ،آموزش حرف��ه و کار،
ایجاد شبکه مشاغل خانگی و ...در این مناطق
مورد توجه قرار گرفت 67 .پروژه خدماتی،
 32پروژه زیرس��اختی 67 ،پروژه اجتماعی،
 36پ��روژه اقتص��ادی و در مجم��وع 212
پ��روژه در چهار منطق��ه فوقالذکر در نتیجه
مطالعات صورت گرفته به تصویب رسید که
در یک دوره پنج س��اله یعنی تا حدود س��ال
 1390مراحل اجرایی آنها به اتمام میرسید
(مطالع��ات توانمندس��ازی س��کونتگاه های
غیررسمی شهر کرمانشاه.)15 :1383 ،
توانمندی اقتصادی و امنیت اجتماعی:
در س��کونتگاه غیررس��می ،چندین مداخله

اقتصادی س��بب بهبود یافتن نسبی وضعیت معیشت در این منطقه شده
است که از مهمترین آنها میتوان به احداث بازارچه خرید و فروش،
س��اخت مرکز فنی و حرفهای ،آم��وزش مهارته��ای حرفهای برای
بانوان اش��اره کرد .این نوع مداخله محصول مداخالت مشخص ستاد
توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی استان بوده است .عالوه بر این
مداخلههای مش��خص ،راه یافتن جوانان به آموزش عالی و بهبود وضع
اقتصادی در اثر این عامل و توجه بیشتر به گسترش بازارهای رسمی و
غیررس��می تا حدودی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و معیش��تی در
این منطقه را فراهم نموده اس��ت .با این وجود ،توانمندی اقتصادی در
دولت آباد چه به صورت مداخالت مش��خص در این چند س��ال و چه
خارج از برنامهریزیهای مش��خص برای این منطقه را نمیتوان مثبت
ارزیابی کرد .بیکاری و مش��اغل کاذب هنوز هم در دولت آباد پایدار
میباشد و نمیتوان از تغییرات گسترده اقتصادی در این سکونتگاه نام
برد .با اینکه یکی از اهداف و چش��م اندازهای طرحهای توانمندسازی
تحول بخش اقتصادی و توانمند نمودن افراد ساکن در این سکونتگاهها
جهت ورود به بازار کار میباش��د ،به اعتقاد بسیاری از افراد ساکن در
دول��ت آباد هنوز هم وضعیت اقتصادی در این مناطق چندان مناس��ب
نیس��ت و نمیتوان گف��ت که تأثیرات پروژه توانمندس��ازی در دولت
آباد تا لحظه انجام این تحقیق چش��مگیر بوده اس��ت .در مصاحبههای
صورت گرفته با س��اکنین دولتآباد تقریباً همه آنها معتقد بودند که
رون��د تغییرات اقتص��ادی خانوارها در این منطقه ب��ه طور کلی مثبت
نبوده اس��ت .در این بین نظر آنها در مورد تغیی��رات در میزان درآمد
خانوارها ،میزان پسانداز ،میزان اش��تغال زایی ،افزایش قدرت خرید و
میزان حرفه آموزی و س��ایر موارد مثبت نمیباشد .بسیاری از افراد در
خانوارهای دولت آباد که س��الها از سن اشتغال آنها گذشته است از
طریق س��ربار ش��دن بر روی در آمد یک نفر از اعضای خانوار گذران
زندگی مینمایند.
از آنجایی که تحوالت اقتصادی در این دوره چشمگیر نبوده است،
نمیتوان از آن به عنوان عامل تأثیر گذار جدی بر روی ش��اخصهای
امنیت اجتماعی نام برد؛ ه��ر چند این گفته به معنای عدم تأثیرگذاری
حوزه اقتصاد و بهبود وضعیت اجتماعی در این س��کونتگاه ها بر روی
امنی��ت اجتماعی نمیباش��د ،به خص��وص که اقتصاد ب��ه عنوان یک
زیرساختار بنیادی همواره بر روی شئونات حیات انسانی و قطعاً امنیت
اجتماعی اثرگذار خواهد بود .با این حال آنچه که میتوان در این مورد
خاص گفت آن است که در نتیجه پژوهشهای صورت گرفته در میدان
تحقیق و با تحلیل و بررسی نتایج مصاحبههای صورت گرفته نمیتوان
به رابطه علی دقیقی بین دو متغیر توانمندی اقتصادی و امنیت اجتماعی
رسید .هر چند تأثیرات خفیف ارتقای وضعیت اقتصادی دارای اثراتی
بر روی شاخص امنیت مالی و جانی بوده است .شاخص امنیت جانی در
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مواردی که ایجاد تهدیدات جانی به منظور سرقت از افراد بوده است،
روندی نزولی داشته است .به تغییرات امنیت ناموسی و امنیت هویت در
اثر این تغییرات اشارهای نشده است.
توانمن�دی اجتماعی و امنیت اجتماعی :برای توضیح و تبیین
تغیی��رات صورت گرفته در حوزه اجتماع ،توانا ش��دن در این مورد را
به دو بخش س��خت افزاری و نرم افزاری دس��ته بندی میکنیم .منظور
از تحوالت س��خت افزاری ،هر نوع تغییری در فضا و کالبد سکونتگاه
دولت آباد میباش��د که موجب گس��ترش تعامالت اجتماعی و میزان
مش��ارکت اجتماعی افراد شده اس��ت .تحوالت سخت افزاری بخش
مشهودتر و ملموستر توانمندس��ازی اجتماعی میباشد .تحوالت نرم
افزاری بخش نامرئی و پنهان در روندهای اجتماعی ،گسترش تعامالت
اجتماعی س��اکنین و افزایش س��رمایههای اجتماع��ی درونگروهی و
برونگروه��ی در این س��کونتگاه اس��ت .آنچه که میت��وان در مورد
توانمندی اجتماعی در سکونتگاه ها دولت آباد گفت استمرار وضعیتی
دوگانه میباش��د؛ دوگانگیِ بین بخش سخت افزاری توانمندسازی و
مشارکت اجتماعی افراد و بخش نرم افزاری و غیر مشهود آن .در طی
این دوران ،توجه به سازمانها و انجمنهای محلی و تشکیالت شورایی
در محالت مورد غفلت واقع ش��ده اس��ت ،و به ج��زء موارد معدودی
همچون ایجاد س��النهای ورزشی و نیز گسترش اماکن مذهبی در این
قسمت کار مدون و مشخصی صورت نگرفته است .این موضوع ،هیچ
تق��ارن و تفاهمی با گس��ترش بخش پنهان و زیرین ح��وزه توانمندی
اجتماع��ی ندارد .بخش نرم افزاری توانمن��دی اجتماعی در این دوران
یک بخش بالنده و مناس��ب بوده اس��ت و دامنه تعامالت اجتماعی از
ش��بکههای قومی و مذهبی و همسایگی گذر کرده و با درهم شکستن
شبکههای بسیار منزوی و بس��ته قبلی در صدد از نو ساختن شبکههای
تکامل یافتهتر و گستردهتر میباشد.
ب��ا توجه به این تقس��یم بندی از توانمندس��ازی اجتماعی ،میتوان
افزای��ش می��زان امنیت اجتماعی را بیش��تر به همان حوزه ن��رم افزاری
ت افزاری آن .هر
توانمندس��ازی اجتماعی مرتبط دانست تا حوزه سخ 
چند در دیالکتیک پیچیده اجتماع��ی بین تغییرات فضایی و اجتماعی
نمیتوان از تأثیرگذاری تغییرات کالبدی در این منطقه و به ویژه بهسازی
کالبدی و ایج��اد مکانهای جدید فرهنگی -اجتماعی بر بهبود روابط
اجتماعی چشم پوش��ید .به هر حال تغییراتی که در حوزه اجتماعی در
این سکونتگا ه روی داده است ،اثرات قابل توجهی بر روی شاخصهای
امنیت اجتماعی گذاشته اس��ت .این تغییرات در حوزه اجتماعی سبب
ش��کلگیری س��رمایههای اجتماعی درون گروهی (به شکل مثبت) و
برون گروهی در میان ساکنین شده است .گسترش شبکههای ارتباطی
غیررسمی و تشکیالت زیر ساختاری شبکهای نیز از عوامل بسیار مهم
اثر گذار بر روی امنیت اجتماعی اس��ت .این تشکیالت زیر ساختاری

ش��بکهای که بین اف��راد در محلههای دولت
آب��اد وجود دارد و در اکثر موارد نیز افراد به
آن اش��اره نمودهاند به مانند یک پلیس قوی
و مخف��ی که کارکرد آن بس��یار اثربخشتر
از شکلهای آشکار پلیس��ی میباشد ،عمل
مينمايد .با توجه به اینکه انزوا و گوشهگیری
افراد از عوامل بس��یار مهم در ارتکاب جرم
و ناامنی اجتماعی اس��ت هر عاملی که بتواند
موجب افزایش مش��ارکت افراد و احس��اس
تعلق جمعی ش��ود ،از آن میت��وان به عنوان
عامل تقویت کننده امنیت اجتماعی نام برد.
در کل توانمند شدن اجتماعی افراد بر روی
همه ش��اخصهای امنیت اجتماعی و به ویژه
امنی��ت ناموس��ی و امنیت هوی��ت اثر مثبت
داش��ته اس��ت .از دالیل اثرگ��ذاری بر روی
امنی��ت ناموس��ی ،حضور زنان و مش��ارکت
در فرآینده��ای اجتماعی و شکس��تن فضای
بیمارگونه قبلی در این سکونتگا ه بوده است.
امنیت هویت نیز به دلیل احساس تعلق جمعی
به گروههای اجتماعی و داشتن حس تعلق به
س��ایر افراد در اثر مشارکت درون گروهی و
برون گروهی افزایش یافته است.
توانمندی فرهنگی و امنیت اجتماعی:
دول��ت آباد در طی س��الیان اخی��ر در زمینه
گس��ترش فرهنگ ش��هری و ش��اخصهای
فرهنگی روند مناسبی داشته است .در حالیکه
بخ��ش اقتصاد به عن��وان یک زیر س��اختار
اساسی ،رشد متناسب و معقولی نداشته است،
بخش فرهنگ به نس��بت با یک جهش خیره
کننده مواجه بوده است و این را در بسیاری از
مؤلفههای فرهنگی میتوان مالحظه کرد .طی
س��الیان اخیر و به ویژه با مداخالت صورت
گرفته چندین مکان فرهنگی و شبه فرهنگی
شکل گرفته است که در تغییر سبک زندگی
افراد در س��نین مختل��ف در این منطقه نقش
داشته اس��ت .منظور از به کار بردن اصطالح
«مراکز ش��به فرهنگ��ی» در اینجا ،اش��اره به
اماکنی همچ��ون پارکها و مهد کودکها،
مکانهای ورزشی و غیره میباشد .این مراکز

کلید گمشده امنیت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی

24

فصلنامه مددکاری اجتماعی

] [ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-14

دارای کارکردهای انتقال فرهنگ میباشند.
آنچه که تا س��الها در س��کونتگاهی مانند
دولت آباد مشاهده میشد ،شکلهای خفیفی
از وندالیس��م اجتماع��ی و تخری��ب محیط
زیس��ت بود .به عنوان نمون��ه ،تا مدتها اگر
هم چراغی درجایی نصب میشد و یا اینکه
امکاناتی جهت بهبود وضعیت شهر در اختیار
ساکنین دولت آباد قرار میگرفت ،تخریب
و یا به س��رقت میرفت .در طی دوران اخیر،
تحوالت ص��ورت گرفته به وی��ژه در حوزه
فرهن��گ مانع از انجام چنین کارهایی ش��ده
اس��ت .افزایش حس تعلق به ش��هر ،مانع از
انجام اعمالی میش��ود که افراد را به تخریب
اماک��ن عموم��ی وادار مینمای��د .احترام به
محیط زیس��ت نیز به عنوان ی��ک امری که
پیامد فرهنگ شهرنشینی است در این دوران
رو به رش��د بوده است .بس��یاری از مصاحبه
ش��وندگان اعتقاد دارند که ساکنان محلی به
نسبت دورههای گذشته به حفظ و نگه داشت
محیط زیست خود حساس میباشند و حتی
در این راه تمایل به همکاری با س��ازمانهای
محلی و دولتی را دارند .در بسیاری از موارد
مردم محالت به صورت خودجوش اقدام به
بهبود مسائل زیس��ت محیطی خود نمودهاند
که بارزترین آن دفع زبالهها با همکاری اهالی
محل در چند س��ال گذشته در چندین محله
دولت آباد بوده است.
عالوه بر فرهنگ توجه به محیط زیست،
در تعام��ل اجتماع��ی نیز دولت آباد ش��اهد
تغیی��رات مثبت فرهنگ��ی بوده اس��ت .این
تعامالت فرهنگی هم جنب��ه درون منطقهای
و ه��م جنبه ب��رون منطقهای یافته اس��ت؛ هر
چند تعامالت درون گروهی به نس��بت هنوز
هم قویتر اس��ت .بر اساس اطالعات بدست
آمده ،احترام به حق��وق همدیگر در روابط
همس��ایگی و نیز در مکانه��ای عمومی در
درون منطقه ،روندی افزایش��ی داش��ته است و
س��بک روابط اجتماعی از حالت س��اده و غیر
تکاملی به س��بک جدید و مدرن ش��به شهری

متمایل شده است.
توانمن��دی فرهنگی و تغیی��رات در آن را میتوان مهمترین عامل اثر
گ��ذار بر تغییرات امنی��ت اجتماعی دانس��ت .در مصاحبههای به عمل
آمده تقریباً همه افراد به یک عامل فرهنگی که در چند س��ال گذشته
دولت آباد موجب افزایش امنیت اجتماعی شده است ،اشاره کردهاند.
هیچ کدام از عوامل مداخلههایی که در اینجا ذکر شده است به اندازه
تح��ول در حوزه فرهنگ بر روی ش��اخصهای امنی��ت اجتماعی اثر
نداشته است؛ فرهنگ و توانمندیهای این حوزه دارای تأثیرات بسیار
نیرومند بر امنیت اجتماعی اس��ت .مذهب به عنوان یک عامل وحدت
بخ��ش و نیز ب��ا ارائه کدهای هنجاربخش به مؤمن��ان به عنوان یکی از
عناصر هویتس��از هویتی-فرهنگی محس��وب میش��ود .آنچه برای
ای��ن تحقیق اهمیت دارد میزان تغیی��رات در پایبندی به مراعات اصول
فردی و اجتماعی دین اس��ت .اکثر افراد دولت آباد مسلمان و معتقد به
رعایت چارچوبهای تعیین شده از طرف مذهب هستند ،مذهب یک
«دس��تگاه خود کنترلی» منظم اس��ت که رفتار و تفکر مؤمنان را کنترل
مینمای��د .وآنان را ارتکاب اعمال��ی که تهدید کننده امنیت اجتماعی
افراد باشد منع میکند .در دستگاه مذهبی اعمالی مانند قتل و تجاوز به
جان انسانها ،دزدی و تجاوز به ناموس انسانها به عنوان اعمالی زشت
مطرح است که افراد را به خودداری از آنها تشویق مینماید .عالوه بر
این ،افزایش گرایشهای دینی و مذهبی در این دوره سبب شده است
که دیگر نتوان از هویت معلق در میان ساکنین این سکونتگاه غیررسمی
نام برد ،بلکه آنها به هویتی مشخص و با ثبات به نام هویت دینی از نوع
اسالمی تعلق دارند.
بهس�ازی کالبدی-فضایی و امنیت اجتماعی :دولت آباد در
طی چند سال اخیر مسیر تکامل کالبدی و فضایی را به خوبی طی کرده
است و نمیتوان از آن به عنوان سکونتگاه غیررسمی و یا حاشیه نشین
و یا هر عنوان دیگری نام برد (هر چند عنوان س��کونتگاه غیررسمی را
هنوز به یدک میکش��د) .دولت آباد نمونهای از یک س��کونتگاه امید
میباشد که روز به روز از جهت کالبدی و بهبود فضاهای زیستی رو به
پیشرفت میباشد .سیستمهای مکانیزه جمعآوری زباله ،جدول گذاری
خیابانها و نیز بهسازی معابر عمومی نیز از جمله اقدامات مناسب در این
دوران میباشد .روش��نایی معابر و خیابانها تا حد زیادی مناسب شده
اس��ت و ساکنین دولت آباد اکنون در زیر یک شهر نورانیتر به حیات
خود ادامه میدهند .گسترش پارکها و فضای سبز در طی دوران اخیر
چهره مناس��بی به این سکونتگاه داده است .تأسیس بانکها و گسترش
مراکز دولتی و غیر دولتی و نیز تأس��یس پاساژ و مغازههای بزرگ و با
امکانات بیش��تر از جمله دیگر این تغییرات کالبدی اس��ت .اما یکی از
مهمترین تغییرات که اثرات اقتصادی نیز بر روی منطقه داش��ته است،
ایجاد بازارچه خرید و فروش در چهل متری بوده اس��ت .س��اماندهی

فاتح توانگر و همکاران
دستفروش��ان ک��ه قب� ً
لا در نزدیکی همان
منطقه چهره نامناسبی به شهر داده بودهاند از
جمله نکات مثبت در بهبود فضای شهری در
این منطقه بوده است.
فضا به موضوعی بس��یار مهم در مباحث و
نظریه پردازیهای اخی��ر علوم مختلف و به
ویژه علوم انسانی بدل شده است .در این بین
آنچه که برای این بخش از کار واجد اهمیت
است ،اثرات کارکردی و کژ کارکردی فضا
بر روی مناس��بات اجتماعی است .شهرها به
عنوان مکانهای��ی که تولید کننده فضاهایی
با کارکردهای متفاوت هس��تند بیش از همه

م��ورد توجه قرار دارند؛ در واقع توجه به موضوع فضا ،اساس��اً بر روی
نقاط شهری متمرکز است .با توجه به اینکه امنیت اجتماعی محصولی
اجتماعی است که از فضاهای شهری نشأت میگیرد ،هر گونه تغییر در
فضاهای شهری بر روی امنیت اجتماعی اثرگذار است .فضاهای شهری
دارای بسترهای مساعد کننده بر روی امنیت اجتماعی و ناامنی هستند.
در این تحقیق شاهد اثرات ملموس این تغییرات فضایی بر شاخصهای
امنیت اجتماعی و به ویژه امنیت مالی ،جانی و ناموسی هستیم .بر اساس
مصاحبههای به عمل آمده بسیاری از تغییرات و به ویژه چراغانی شدن
معابر و خیابانها و پارکها و نیز بهبود فضاهای شهری ،امکان ارتکاب
جرم و حضور مجرمان در نقاط شهری را به دلیل کم شدن فضاهای کور
شهری کاهش داده است.
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بحث و نتیجه گیری
این کار تحقیقی ضمن اینکه از دستاوردهای سایر محققان در زمینههای مختلف بهره گرفته است موضوعی تلفیقی و تا حدی
میتوان گفت منحصربفرد را برگزیده است که به شکل دقیق نمیتوان نتایج آن را با تحقیقات قبلی مقایسه کرد هرچند تحقیق
ساروخانی و نویدنیا (« )1385امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت» ،که تأثیر مثبت فضاهای شهری بر امنیت اجتماعی را
منعکس میسازد با بخشی از نتایج بهبود فضا و آثار آن بر ارتقای امنیت اجتماعی همسو است .نتایج بسیاری دیگر از تحقیقات
قبلی تا حدی با برخی از قسمتهای این تحقیق همسویی مثبتی با این کار تحقیقی دارد که از جمله آنها خاتم ،اعظم ()1381
«سهم مردم ،سهم دولت در طرحهای توانمندسازی وبهسازی محله» ،که تبیین کننده مشارکت مردم و نگاه از پایین به باال به
توانمندسازی است ،تحقیق عالالدینی ،پویا و همکاران(« )1390ارتقای وضعیت رفاهی اهالی سکونتگاههای غیررسمی در ایران:
بررسی برخی فعالیتهای اصلی در سطح ملی و تجربۀ بندرعباس» است .برخی تحقیقات نیز رویکردی منفی و نه چاره جویانه
به مسئله ناامنی داشته است که بی شک این تحقیق وجه مشترک کمتری در نتایج بدست آمده با آنها دارد.
نتای��ج کارهای نظری رابرت مرتن و عدم کارایی وس��ایل برای رس��یدن به اهداف کارک��ردی از مهمترین چارچوبهای
هدایتکننده تحقیق بوده است که اوج این بیتناسبی وسایل و اهداف را ما در سکونتگاههای غیررسمی شاهد هستیم .عالوه بر
این کار دورکیم در زمینه علل بروز حالت آنومیک نبز راهنمای مناسبی برای کار ما بوده است و به ویژه تأکیدی که دورکیم بر
افزایش حالت آنومی ( برای تحقیق ما ناامنی) در جوامع دیاپازونی (در اینجا سکونتگاه غیررسمی) دارد.
حاشيه نشيني ،بحران كنوني و آينده شهرهاي ايران میباشد كه همه حوزههاي حيات شهري به ویژه امنيت اجتماعي را تحت
ش��عاع خود قرار خواهد داد .س��كونتگاههاي حاشیهای شهرها به دليل تمركز و حجم گسترده مسائل و مشكالتي كه در آنها
وجود دارد ،استعداد بالقوهاي براي ناامن كردن شهرها دارند .تا سالها موضع گیری در قبال این سکونتگاهها به ویژه در موضوع
امنیت اجتماعی با سیاستهایی همچون تخریب و جابهجایی به دیگر نقاط شهری همراه بوده است .این سیاستهای عقیم و
شکست خورده نه تنها کمکی به موضوع امنیت اجتماعی به شکل خاص در این سکونتگاهها و به شکل عام در همه نقاط شهری
ننمود ،بلکه با قطع س��رمایههای اجتماعی و اقتصادی قبلی این س��اکنین بر بحران ناامنی میافزود .در طی سالهای اخیر اتخاذ
رویکرد توانمندسازی در این سکونتگاه ها به جای رویکردهای قبلی ،طلیعه درخشانی در سیاستگذاریها و برنامهریزی شهری
محسوب میشود .توانمندسازي در سكونتگاههاي غيررسمي به عنوان يك پارادايم جديد مطرح است كه در عرصههاي جهاني
نس��بت به ساير رويكردها موفقيت و اقبال به مراتب بيشتري را كسب نموده است .توانمندسازی در سکونتگاههای غیررسمی
با اثرگذاری بر روی ش��رایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی-فضایی به بنیان نهادن ش��رایط امنیت اجتماعی کمک
مینماید ،واقعیت امر آن است که حیات حاشیهنشینان از ابعاد چهارگانه فوقالذکر با کاستیها و ناکارآمدیهایی همراه است
که شرایط را برای ناامن کردن جامعه فراهم مینماید .هر اندازه تغییر در هر کدام از حوزههای مذکور با تأثیرهای مضاعف بر
روی شاخصهای امنیت اجتماعی همراه میگردد.

کلید گمشده امنیت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی
بااينكهانتخابيكسكونتگاهبهتنهايينميتواندبازگوكنندهمداخلههاي
صورت گرفته در ديگر سكونتگاههاي شهري كشور و ارزيابي آنها باشد،
اما بدون ترديد از بسياري از جهات كميت و كيفيت اين مداخلهها مشابه و
نزدیک به هم است .در این تحقیق با انتخاب یکی از سکونتگاههای هدف
طرحهای توانمندس��ازی به تغییرات در حوزههای مختلف توانمندسازی
و اثرات آن بر امنیت اجتماعی پرداخته ش��د .با اینکه در س��طح اجرایی،
توانمندس��ازی در سکونتگاه دولتآباد با کاستیهایی همراه است ،با این
وجود در س��طح فعلی نیز دارای اثرات قابل توجهی بر روی شاخصهای
چهارگانه امنیت اجتماعی بوده اس��ت .آنچه که مشخص است این است
که با نزدیک شدن به تیپ ایدهآل توانمندسازی که با جامعیت و اثربخشی
گسترده همراه است ،میتوان به چشم انداز شهر پایدار و ایمن نزدیک شد.
هر چند تمیز دادن دقیق اینکه کدام عامل از متغیر مس��تقل بر روی کدام
شاخص امنیت اجتماعی (با توجه به دیالکتیک گسترده و پیچیدگیهای
حوزه انس��انی) مؤثر بوده است ،کاری دشوار است اما در همین تحقیق به
دنبال این تفکیک نیز بودهایم .آنچه که در این تحقیق و در رابطه بین متغیر
مستقل و وابسته قابل توجه میباشد این است که حوزه ارتقای فرهنگی و
توانمند شدن فرهنگی ساکنین از مهمترین شاخصهای اثرگذار بر روی
امنیت اجتماعی بوده است و این نشان دهنده آن است که همواره و در همه
مناسبات اجتماعی نمیتوان از اقتصاد به عنوان زیر ساختار اساسی نام برد که

فرهنگ از آن تأثیر میپذیرد .این گفته به معنای
بی اثر بودن اقتصاد بر روی شاخصهای امنیت
اجتماعی نیست و میتوان به این گفته قناعت
کرد که در ش��رایطی که وضعی��ت اقتصادی
تغییرات چندانی نداش��ته اس��ت ،تغییرات در
سایر حوزهها و به ویژه حوزه فرهنگ بر روی
ش��اخصهای امنیت اجتماعی مؤث��ر بودهاند.
عالوه بر این تغییرات ،شرایط فضایی-کالبدی
در ای��ن دوران رو ب��ه بهبود ب��وده و با توجه به
تأثیرگذاری فضا بر روابط اجتماعی و در اینجا
امنیت اجتماعی ،میتوان از آن به عنوان یکی
دیگر از عوامل بس��یار مهم در تغییرات امنیت
اجتماعی نام برد .عالوه بر این موارد ،تحوالتی
که در روابط اجتماعی و نوع روابط مشارکتی
و گسترش سرمایه برون گروهی رخ داده است
از دیگر عوامل مهم در ارتقای امنیت اجتماعی
در ای��ن س��کونتگاه ب��وده اس��ت .در نهایت
توانمندسازی کلید گمشده تحقق یافتن امنیت
اجتماعی است.
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